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la servicii accesibile, du-
rabile și de înaltă calita-
te, inclusiv asistență me-
dicală și servicii socia-
le de interes general. Va-
loarea totală a proiectului 
este de 6.425.685,58 lei 
din care cofinanțarea UE: 
5.425.549,39 lei. Proiec-
tul a fost implementat în 
3 euroregiuni din Româ-
nia: Vest, Nord-Vest și Bu-
curești-Ilfov, având o dura-
tă de 36 luni (11.12.2017 
– 10.12.2020). Liderul pro-
iectului, ca unitate medical 
a fost Spitalul Clinic Munici-
pal de Urgență Timișoara.

Obiectivul general al 
proiectului a fost dezvolta-
rea unui model modern și 
adaptat provocărilor actu-
ale din sectorul sănătății, 
de dezvoltare a compe-
tențelor profesioniștilor 
din obstetrică-ginecologie 
și neonatologie din regiu-
nile Vest, Nord-Vest și Il-
fov, pentru managementul 
afecțiunilor cu impact asu-
pra mortalității infantile.

Ca obiective specifi-
ce au fost  stabilite cre-
area unui cadru efici-
ent de formare pentru 

îmbunătățirea compe-
tențelor în managemen-
tul pre și post natal al 
afecțiunilor cu impact 
asupra mortalității infan-
tile pentru 382 de me-
dici și asistenți medicali 
din domeniile obstetrică-
ginecologie și neonato-
logie din regiunile Vest, 
Nord-Vest și Ilfov și asi-
gurarea transferului de 
know-how cu specialiști 
de la nivel transnațional, 
care să îmbunătățească 
competențele în pre-
venirea și combaterea 
mortalității infantile a 80 
de medici și asistenți me-
dicali din domeniile ob-
stetrică-ginecologie și ne-
onatologie din regiunile 
Vest, Nord-Vest și Ilfov.

Principalele activități 
au fost stabilite ca fiind: 
Managementul de pro-
iect; Informarea-publici-
tatea proiectului; Derula-
rea programelor de forma-
re, 78 de cursuri pentru 
medici și pentru asistenți; 
Dezvoltarea de ghiduri de 
practică medicală în do-
meniul sănătății femeii și 
copilului, activitate asoci-
ată temei secundare „Ino-
vare socială”; 80 de per-
soane din sectorul medical 
au participat la 4 schim-
buri de bune practici în ca-
drul unui spital colaborator 
din Szeged (Ungaria); Ela-
borarea unui raport tehnic 
privind rezultatele schim-
burilor de bune practici și 
modul de integrare a aces-
tora în activitatea medica-
lă; Realizarea a 3 ghiduri 

de practică medicală în 
domeniile obstetricii–gine-
cologiei și neonatologiei: 
„Urmărirea ecografică în 
sarcină”, „Sarcinile cu izo-
imunizare în sistemul Rh” 
și „Reanimarea nou-năs-
cutului prematur și stabili-
zarea înainte de transport 
a nou-născutului critic”.

Aproape 400 de 
medici și asistenți 
specializați

Rezultatele preconi-
zate în urma demarării 
proiectului au fost stabili-
te ca fiind: 382 medici și 
asistenți formați în mana-
gementul pre și post na-
tal al afecțiunilor cu im-
pact asupra mortalității in-
fantile; 11 Forumuri de in-
formare derulate în 3 regi-
uni, la care au putut par-
ticipa medici, viitoare ma-
me, presa, alți factori in-
teresați din toate județe-
le de implementare; 382 
persoane certificate EMC 
în 3 programe de forma-
re profesională din dome-
niul sănătății femeii și co-
pilului; 3 ghiduri de prac-
tică medicală în domeniul 
sănătății femeii și copilu-
lui publicate; 80 de per-
soane din grupul țintă al 
căror nivel de calificare 
s-a îmbunătățit prin par-
ticiparea la schimburi de 
experiență transnaționale; 
1 raport tehnic privind re-
zultatele schimburilor 
de bune practici și mo-
dul de integrare a aces-
tora în activitatea medi-

cală; achiziția prin pro-
iect a unui fetoscop pen-
tru Spitalul Clinic Municipal 
de Urgență Timișoara și a 
4 mese de reanimare ne-
onatală, câte una pentru 
fiecare partener, adică și 
pentru Spitalul din Buftea.

Prevenirea 
nașterii premature 
și a mortalității 
infantile, un 
deziderat al 
specialiștilor

În cadrul evenimen-
tului, formatorii au vor-
bit despre elemente-
le esențiale ce au definit 
obiectivele de lucru.   Dr. 
Adrian Marin, coordona-
tor al proiectului, a făcut 
o prezentare despre ce-
ea ce înseamnă mortalita-
tea infantilă ca definire și 
domeniu, acesta fiind un 
indicator de bază al stă-
rii economico-sociale și de 
mediu al unei comunității 
umane, care ia în calcul 
decesele 0-1 an.  Morta-
litatea infantilă și speranța 
de viață la naștere (du-
rata medie a vieții) sunt 
cei mai sensibili și mai 
frecvenți utilizați indicatori 
care caracterizează nivelul 
de dezvoltare socio-eco-
nomică și starea de sănă-
tate a populației. Dr. Adri-
an Marin a punctat fap-
tul că speră să finalizeze 
cu succes, în următoare-
le două luni, și să ajungă 
cu experiența acumula-
tă la întocmirea ghidurilor 

de bună practică medica-
lă, care au importanța lor 
în lumea medicală. 

Dr. Roxana Gher-
ghe, medic specialist ne-
onatologie, coordonatoa-
rea Compartimentului de 
Neonatologie, a făcut o 
prezentare privind ana-
liza globală referitoare 
la mortalitatea neonală, 
component a mortalității 
infantile, care a precizat 
că pe parcursul celor trei 
ani de derulare a proiec-
tului s-au ținut mai mul-
te cursuri atât pentru co-
legii medici din toate ce-
le patru centre implica-
te în proiect, cât și pen-
tru asistenții medicali din 
cadrul compartimentului 
de neonatologie. ”Pentru 
că luna noiembrie în în-
treg globul se celebrează 
luna prematurității, cum-
va ar trebui adus vor-
ba mai mult de acest lu-
cru. Am făcut o analiză 
globală și națională pri-
vind mortalitatea neona-
tală și principalele cauze 
ale mortalității neonatale, 
prematuritatea fiind prin-
cipala cauză de mortali-
tate la nivel global, dar și 
în țara noastră, undeva la 
50% din cazurile de nou 
–născuți care decedează 
în prima lună de viață și 
care pun probleme majo-
re de îngrijire sunt acești 
copii prematuri. Noi am 
ținut multe cursuri de rea-
nimare, de echilibrare, de 
îngrijire a nou născuților 
prematuri. Ar fi cazul să 
conștientizăm cât este 

de importantă  prevenția 
nașterii premature și ur-
mărirea foarte atentă por-
nind de la medicul de fa-
milie, medicul de obstetri-
că-ginecologie și colabo-
ratorii din alte specialități 
și, evident, și neonatolo-
gii, când ne apropiem de-
ja de naștere”, a arătat dr. 
Roxana Gherghe. Dr. Ale-
xandru Matei, medic pri-
mar obstetrică-ginecolo-
gie, i-a revenit misiunea 
de a vorbi despre eco-
grafia în sarcină și despre 
testele cele mai moderne 
de  depistare a anomali-
ilor cromozomiale în sar-
cină. Practic, ecografia fi-
ind cel mai mare progres 
pe care l-a înregistrat ob-
stetrica, ea permițând 
să vizualizăm efectiv fă-
tul în uterul matern. ”De 
aici au derivate toate ce-
lelalte investigații. Am că-
utat să introducem toa-
te aceste analize moder-
ne pe care ideal orice gra-
vidă ar trebui să le poată 
efectua în timpul sarcinii, 
la noi în ambulatoriu și în 
cadrul spitalizării de zi și 
al secției, pentru ca toate 
gravidele să poată benefi-
cia de ele pe baza trimite-
rii de la medicul de fami-
lie”, a spus dr. Al. Matei. 

Dr. Oana Neață, me-
dic specialist neonatolo-
gie, a vorbit despre pre-
gătirea primelor îngrijiri 
ale nou-născutului, refe-
rindu-se la personalul in-
struit în reanimarea neo-
natală, trusa de urgență 
și spațiul amenajat în sa-
la de nașteri pentru acor-
darea primului ajutor nou-
născutului. Dr. Ala Dănil-
ceac, medic primar obste-
trică-ginecologie, a vor-
bit despre importanța re-
gionalizării sistemului me-
dical în urmărirea sarcinii 
patologice, obiectivul fiind 
îmbunătățirea și moderni-
zarea asistenței medica-
le acordate gravidei, nou-
născutului și mamei sale, 
precum și femeii în afara 
sarcinii.

Proiectul ”Dezvolta-
rea competențelor din do-
meniul sănătății în mana-
gementul pre și post na-
tal al afecțiunilor cu im-
pact asupra mortalității 
infantile” are ca obiectiv 
principal dezvoltarea unui 
model de îmbunătățire 
a competențelor profe-
sio niștilor din do-
uă specialități relevan-
te din cadrul Programu-
lui Național Sănătatea Fe-
meii, și anume obstetri-
ca-ginecologia și neona-
tologia. Este un proiect 
inovator datorită faptu-
lui că prin activitățile sa-
le lasă posibilitatea ela-
borării a trei ghiduri de 
practică medicală. În ur-
ma acestui proiect, 400 
de specialiști din cele pa-
tru spitale partenere sunt 
formați în managemen-
tul afecțiunilor cu impact 
asupra mortalității infanti-

le, ceea ce va conduce la 
îmbunătățirea actului me-
dical și la diminuarea ratei 
mortalității infantile în ca-
drul celor patru spitale, și 
nu numai.

Spitalul de Obstetri-
că-Ginecologie din Buftea 
este, începând cu anul 
2018, parte a unui proiect 
de pregătire a angajaților, 
alături de  alte trei spita-
le spitale mari și cu renu-
me din țară precum: Spi-
talul Clinic Municipal de 
Urgență Timișoara, Spi-
talul Clinic Județean de 
Urgență Oradea și Spi-
talul Clinic Județean de 
Urgență Cluj-Napoca. Spi-
talul din Buftea este pri-
mul dintre parteneri care 
a început implementarea 
proiectului.

Dr. Adrian Marin, di-
rectorul medical al spita-
lului, este coordonatorul 
proiectului în cadrul căru-

ia  40 de angajați ai spi-
talului, asistente și me-
dici au fost școliți pe par-
cursul celor trei ani de 
proiect, prin intermediul 
a 12  cursuri pentru ca-
re cursanții au mers și la 
Timișoara, Oradea sau 
Cluj, după cum cei de 
acolo au venit, la rândul 
lor, la Buftea.  Cursul a in-
clus și demonstrații practi-
ce. Pentru proiect au fost 
desemnați patru forma-
tori – dr. Alexandru Ma-
tei, medic primar obstetri-
că-ginecologie, dr. Roxa-
na Gherghe, medic speci-
alist neonatologie, dr. Oa-
na Neață, medic specialist 

neonatologie și Ala Dănil-
ceac, medic primar obste-
trică – ginecologie. 

Unitate medicală 
de elită

Un scop foarte im-
portant al acestor  cursuri 
îl consituie și elaborarea 
a trei ghiduri de practi-
că medicală în domeniul 
sănătății femeii și a copi-
lului, la care vor lucra ca-
dre medicale din Spitalul 
Buftea, a subliniat mana-
gerul spitalului, Florenti-
na Rudeanu.  Reamintim 
că la Spitalul de Obstetrică 
– Ginecologie din Buftea, 

printre analizele gratuite 
se pot face amniocenteza 
– testul prenatal prin ca-
re se pot depista aproape 
toate anomaliile cromozo-
miale, inclusiv sindromul 
Down, trisomia 13, triso-
mia 18 etc. De asemenea, 
pentru depistarea din timp 
a anomaliilor genetice, la 
Buftea se face dublul test 
pentru a obține informații 
despre sănătatea produ-
sului de concepție cât mai 
devreme în sarcină și tri-
plul test pentru depista-
rea riscului de anomalii 
cromozomiale fetale și a 
defectelor de tub neural 
(anomalii de dezvoltare a 

sistemului nervos). Nu în 
ultimul rând, sunt gratui-
te și ecografiile de morfo-
logii fetale de trimestrul I, 
II și III, care ajută la de-
pistarea unora dintre ce-
le mai grave anomalii de 
care ar putea suferi viito-
rul copil. Spitalul Județean 
Buftea a fost modernizat 
de Consiliul Județean Il-
fov. Au existat, de aseme-
nea, investiții majore în 
aparatură medicală de ul-
timă oră. Următorul pro-
iect este cel de extindere 
a unității medicale. 

Un proiect 
european de peste 
6 milioane de lei

Proiectul ”Dezvolta-
rea competențelor din do-
meniul sănătății în mana-
gementul pre și post na-
tal al afecțiunilor cu im-
pact asupra mortalității in-
fantile” face parte din Pro-
gramul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, Axa pri-
oritară 4: Incluziunea soci-
ală și combaterea sărăci-
ei, Prioritatea de investiții: 
9.iv: Creșterea accesului 

actualitateactualitate

Angajații Spitalului de Obstetrică-Ginecologie din Buftea, 
specializați printr-un program realizat pe fonduri europene

Proiectul presupune și întocmirea a 
trei ghiduri de practică medicală

Implementarea proiectului ”Dezvoltarea 
competențelor din domeniul sănătății în 
managementul pre și post natal al afecțiunilor cu 
impact asupra mortalității infantile”, realizat pe 
fonduri europene, din care face parte și Spitalul 
de Obstetrică-Ginecologie din Buftea, cu scopul 
principal de pregătire a angajaților, se apropie de 
final. Săptămâna trecută, specialiști din Spitalul din 
Buftea, alături de alte trei spitale mari și cu renume 
din țară, s-au întâlnit, în cadrul ultimei mese 
rotunde din cadrul proiectului, pentru informare 
publică pentru principalii beneficiari: specialiști, 
pacienți, reprezentanți ai administrației.  Beneficiile 
proiectului, pe scurt, ar fi formarea personalului, 
achiziționarea de aparatură, în cazul Spitalului 
Buftea o masa radiantă, precum și elaborarea a 
trei ghiduri de bună practică medicală

Cristina NedelCu


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

